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Prijave prek: 
ANKÖ platforme ali BVergG2018 (www.data.gv.at) 
 
Poziv za ponudbe v okviru § 47 BvergG (verzija 5.12.2018) z 
neposredno distribucijo s predhodnim obvestilom 
 
Javni razpis za projekt »SIAT 126 | Start-up AA | Razvoj čezmejnega 
start-up ekosistema Alpe-Adria« financiranega s strani Evropske 
unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
 
 
Spoštovani,  
 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (v nadaljevanju "KWF"), v okviru 
programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga 
podpira ESRR, kot projektni partner uspešno sodeluje z vodilnim 
partnerjem IRP, zavodom iz Maribora. Projekt z naslovom »Razvoj 
čezmejnega start-up ekosistema Alpe-Adria", traja od 1. aprila 2017 do 
31. marca 2020. 
 
V čezmejnem projektu sodelujejo štiri organizacije. Te so poleg KWF-še: 
• IRP, zavod (Slovenija) 
• Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. (Slovenija) 
• Lakeside Science & Technology Park GmbH (Avstrija) 
 
Projekt sestavlja 5 delovnih sklopov (DS). DS 1 se nanaša na vodenje 
projekta, koordinacijo projekta in poročanje. V DS 2 je opredeljena 
komunikacija projekta. DS 3 do DS 5 so operativni delovni sklopi, ki 
zagotavljajo strateški razvoj start-up ekosistema in zagotavljajo, da se 
podjetniški talenti in start-upi lahko bolj uspešno razvijejo. 
 
Na tej podlagi vas vabimo k oddaji predloga za sodelovanje v skladu z § 
47 BVergG za neposredno podelitev s predhodnim pozivom za 
posredovanje ponudbe za načrtovanje in izvedbo kreativnega koncepta 
video posnetkov o startupih v startup ekosistemu Alpe-Adria.  
 
Projekt Start-up AA je fokusiran na skupno vizijo, skupno strategijo in 
konkretno implementacijo načrta za realizacijo startup ekosistema 
Alpe-Adria. Veliko število aktivnosti z različnimi deležniki je načrtovanih 
z namenom uspešnega razvoja ekosistema. V tem pogledu so startupi 
najpomembnejši deležniki v programskem območju in morajo biti zato 
izrecno izpostavljeni.  
 
1.) Naročnik 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
Völkermarkterring 21-23 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: 0463 55 800 
Faks: 0463 55 800-22 
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E-naslov: office@kwf.at  
 
2.) Opis storitve / Predmet naročila 
KWF vas kot projektni partner poziva k oddaji predlogov za naslednje 
storitve: 
 

 Cilj oblikovanja čezmejne Alpe-Adria regije je razvoj skupne 
vizije, strategije in akcijskega načrta. Ta cilj bo podpiralo 
poudarjanje in izpostavitev startupov iz programskega 
območja. S tem bomo dvigovali zavedanje o čezmejnem 
podjetništvu, pomembnosti startupov v skupnem ekonomskem 
prostoru Alpe-Adria in ustvarjanju novih kvalitetnih 
zaposlitvenih priložnosti v programskem območju.  

 Fokus video posnetkov je »dolgoročna perspektiva podjetja ali 
startupa«. Rdeča nit predstavitvenih posnetkov naj bodo 
osnovana na načrtovanih temah za leto 2019: podjetništvo, 
spin-off podjetja, inovacije, tehnološka usmerjenost, čezmejno 
sodelovanje ipd. Splošna predstavitev produkta, storitve ali 
podjetja ni fokus celotnega projekta. Glavne teme projekta 
Start-up AA morajo biti navedene v odjavni špici in posredno 
izražene prek vsebine.  

 Video posnetki morajo omogočati odprt in večstopenjski 
format.  Koncept in scenarij posnetka je pred snemanjem 
potrebno uskladiti s stranko, vzporedno z drugimi elementi 
komuniciranja (na primer besedila in zgodba na strankini 
spletni strani), ki morajo slediti posameznemu video posnetku 
in celostni strategiji komuniciranja. Posnetki morajo biti 
primerni za objavo prek socialnih omrežjih in na portal 
YouTube.  

 Video posnetki naj bodo kreirani in dostavljeni v intervalih, (na 
primer v paketih videoposnetkov, 1-14, 15-20, 21-25 in 26-30). 
Poleg tega naj bodo video posnetki (največ 4) s slovenskimi 
startupi kreirani in dostavljeni v intervalih (podobno kot zgoraj, 
po en posnetek na interval).  

 Video posnetki morajo biti pripravljeni v angleškem jeziku, z 
dodatnimi profesionalnimi slovenskimi in nemškimi podnapisi.  

 Načrtovanje mejnikov in nalog bo osnovano na zgoraj naštetih 
storitvah. Upoštevati je potrebno končni rok za izvedbo vseh 
aktivnosti, ki je 15. 3. 2020. Izstavitev računa bo možna skladno 
z izpolnjenimi mejniki oziroma nalogami.   

 
Kraj izvajanja opisanih storitev je Celovec, Koroška, Avstrija | 
programsko območje. 
Obdobje izvajanja se začne s podelitvijo pogodbe (načrtovano za januar 
2019), zaključek pa je predviden za sredino meseca marca 2020.  
 
3.) Oblik Punudbe 

Ponudbe naj bodo pripravljene v angleškem ali nemškem jeziku.  
 
Priložiti je potrebno naslednje dokumente: 

 Cenovna ponudba: pavšalni znesek za vse navedene naloge 
(glej primer zgoraj), opredeljeno tudi na dnevno tarifo glede na 
skupno število delovnih dni. Ponujena cena naj vključuje vse 
stroške in izdatke. Ponudnik tekom izvajanja naročila ne more 
zahtevati dodatnih plačil ali nadomestil za stroške, ki nastanejo 
med izvajanjem nalog, onkraj pavšalnega zneska. Za 
predstavitev stroškov prosim uporabite obrazec »Ponudba s 
stroškovnikom«.  

 Reference: seznam referenc, kjer naj bo jasno razvidna 
vsebinska povezava v povezavi z razpisanimi specifičnimi 
storitvami.  

 Podpisana izjava s ponudbo (glej prilogo).  
 Koncept skupaj z okvirnim opisom procesa, mejnikov in nalog.   
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4.) Časovni okvir 
Rok za pisno predložitev ponudbe (po navadni ali elektronski pošti) je 7. 
januar 2019.  
 
Poštni naslov je KWF, Mag. Dr. Adnan Alijagic , Völkermarkterring 21-
23, 9020 Celovec.  
Elektronski naslov je alijagic@kwf.at.   
 
Ob oddaji vaše ponudbe navedite referenco: »SIAT 126 | Start-up AA | 
Načrtovanje in izvedba videoposnetkov v okviru programa Interreg V-A 
Slovenija-Avstrija«. 
 
5.) Merila za dodelitev 
 Ustrezne reference (strokovnost na področju načrtovanja in 

implementacije video posnetkov, socialnih omrežij in spletnega 
marketinga, prijavljeni s poznavanjem regionalnih struktur in regije 
Alpe-Adrija bodo imeli prednost) – 40% 

 Koncept  (kriteriji so oblikovanje, izvedljivost, inteligentnost, 
ustvarjalnost) – 40 %  

 Cena, vključno z dnevno tarifo in številom delovnih dni – 20 %( v 
primeru napak pri izračunih oddanih s prijavo bomo stopili v stik s 
prijavljenimi ter jih razjasnili, to pa ne bo razlog za slabšo oceno. 
Izjema: zaznana malomarnost).  

 
6.) Poizvedbe in informacije 
Če niste prepričani o ponudbi ali samem postopku, lahko vsa vprašanja v 
pisni obliki naslovite na: 
 
KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
Völkermarkter Ring 21-23, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Mag. Dr. Adnan Alijagic 
T +43.463.55 800-49 
F +43.463.55 800-22 
M +43.664.83 993 49 
E: alijagic@kwf.at 
 
Odgovore na vprašanja vam lahko zagotovimo le, če so oddana 
najkasneje do 17. decembra 2018. 
 
7.) Obveza zaupnosti 
Izvajalec se zavezuje, da ne razkriva ali kako drugače objavlja informacij, 
ki jih pridobi v povezavi s tem postopkom, tekočo pogodbo ali katerokoli 
drugo informacijo, ki ni splošno znana v povezavi s KWF, deželo Koroško 
ali posameznimi odvisnimi družbami v pogodbeni povezavi. Zagotavlja, 
da bo ta postopek tajen, in zagotovi, da informacije ne pridejo do 
nepooblaščenih oseb.  
 
Ta obveznost velja tudi za operativno poznavanje interesov KWF, dežele 
Koroške in posameznih odvisnih družb, ki je pridobljeno nenamerno – 
torej ni v direktni povezavi z delom in pogodbenimi aktivnostmi.   
 
Obveznost zaupnosti ostane v celoti ohranjena tudi po zaključku tega 
postopka javnega naročila. 
 
 
S prijaznimi pozdravi,  
 
 
Adnan Alijagic 
 
Priloge 
Izjava Ponudbe  
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